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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 395 ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยให้มี
ผลทันที
• ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน ม.ค. อยู่ที่ 102.78 เพิ่มขึ้น 1.05% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
• ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการการเงินการคลัง เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยว ปี 2563
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.23 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ม.ค. 63
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.25 เป็นร้อย
ละ 1.00 ต่อปี โดยให้มีผลทันที ทั้งนี้ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่า
ประมาณการเดิมและต่ำกว่าระดับศักยภาพมากขึ้นมากจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี
และภัยแล้ง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อตลอดช่วงประมาณการ เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบาง
เพิ่มขึ้นจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ในสถานการณ์เช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประสานมาตรการทั้งทางการเงินและการคลัง คณะ
กรรมการฯ จึงเห็นว่าการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเพิ่มขึ้นจะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้น รวมทั้งสนับสนุนสภาพคล่องและ
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผล
ชัดเจนขึ้น จึงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้
กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน ม.ค. อยู่ที่ 102.78 เพิ่มขึ้น 1.05% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ในเดือน ม.ค. อยู่ที่ 102.82 เพิ่มขึ้น 0.47% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน, ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
(ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการการเงินการคลัง เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยว ปี 2563 ประกอบด้วย มาตรการด้านการเงิน
และมาตรการด้านภาษี โดยมาตรการด้านการเงิน เช่น ให้สถาบันการเงินของรัฐดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเงื่อนไขผ่อนปรน สำหรับ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เพื่อใช้เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุ รกิจ
และปรับปรุงสถานประกอบการ, มาตรการขยายเวลาชำระหนี้และค่าธรรมเนียม เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการในช่วงที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว ส่วนมาตรการภาษี เช่น การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไปอีก 3 เดือน จนถึงเดือน
มิ.ย., มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ และการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน จากเดิม
4.726 บาท/ลิตร เหลือ 0.20 บาท/ลิตร เป็นการชั่วคราว เป็นต้น
ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.23 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ม.ค. 63 ที่ผ่าน
มาซึ่งอยู่ที่ระดับ 31.12 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ เนื่องจากความกังวลเรื่องการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนายังไม่ดีขึ้น อีกทั้ง กนง. มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาที่ 1% โดยผู้ว่าการ ธปท. ได้ระบุว่าแม้เงินบาทได้อ่อนค่าลง
มาแล้วตั้งแต่ต้นปี แต่ยังไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยที่มีความอ่อนไหวอยู่มาก
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ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.4, PMI ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน
ม.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.9, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.5
• สหภาพยุโรป: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ม.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 52.5, PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนในเดือน
ม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 47.9
• ประเทศจีน: PMI ภาคบริการของจีนในเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 51.8, กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจีนในเดือน ธ.ค. ร่วงลง 6.3%
• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายของครัวเรือนที่มีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในเดือน ธ.ค. ลดลง 4.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ
53.4 จากระดับ 52.8 ในเดือน ธ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน ม.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.9 จากระดับ
52.4 ในเดือน ธ.ค., ผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) พบว่า ดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่
ระดับ 55.5 จากระดับ 54.9 ในเดือน ธ.ค.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ม.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ
52.5 จากระดับ 52.8 ในเดือน ธ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของยูโรโซนในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 47.9 จาก
ระดับ 46.3 ในเดือน ธ.ค.
ประเทศจีน: มาร์กิตร่วมกับไฉซินเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนในเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 51.8 ซึ่งชะลอ
ลงจากระดับ 52.5 ในเดือน ธ.ค., สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่ากำไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจีนในเดือน ธ.ค. ร่วงลง
6.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเเผยว่าการใช้จ่ายของครัวเรือนที่มีสมาชิกตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไปในเดือน ธ.ค. ลดลง 4.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดับ 321,380 เยน หรือ 2,900 ดอลลาร์
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว ลดลงประมาณ 2.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.พ. ที่ระดับ 50.32 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.24 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 2.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดน้ำมันปรับตัวลงท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาด
อย่างรวดเร็วในขณะนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลก แม้กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่
แข็งแกร่งเกินคาด

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (10-14 กุมภาพันธ์ 2563)
• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค., ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน
(JOLTS) เดือน ธ.ค.
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ธ.ค.
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เดือน ม.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ม.ค., ยอดขายรถเดือน ม.ค., การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน ม.ค.
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